
Jak spędzamy wolny czas? 

Wstęp: Siadamy z dzieckiem/ dziećmi przy stole, na podłodze, kanapie w wygodnym i lubianym 

miejscu. Dorosły rozpoczyna zajęcia od pytania wszystkich: Co dobrego, miłego, przyjemnego 

dziś się wydarzyło? W jakim nastroju rozpoczynasz dzisiejsze zajęcia?. Na koniec odpowiada 

dorosły. 

1. Chwytamy się za ręce. Prowadzący mówi: „Puszczam iskierkę w krąg, niech wróci do mych 

rąk”– delikatnie przekazujemy uścisk osobom będącym z nami w kręgu. Można się zamienić, 

każdy może wypuścić iskierkę zaczynając od siebie.  

 

2. Dorosły pyta: Co było fajnego/ super w wolny weekend? Dorosły również odpowiada na to 

pytanie. Gdy dziecko ma trudność.   

 

3. Wiersz „Bańki mydlane” – rodzic czyta wiersz. Ma przygotowane materiały do zrobienia 

baniek (miseczka, słomka, mydło lub płyn do naczyń albo do prania, woda, można doloć kroplę 

barwnika): 

„Bańki mydlane” Autor: Anna Rżysko-Jamrozik 

Nudno w domu? Deszcz na dworze?  

Źle, że gorzej być nie może?  

Kiedy ci już wszystko zbrzydło  

i do płaczu masz powody,  

weź miseczkę, słomkę, mydło,   

wlej do miski trochę wody,  

mieszaj, aż się zrobi piana.  

Bardzo dobrze, o tak właśnie!  

Bajka będzie to mydlana.  

Będzie bawić cię nim zaśniesz.  

spójrz, tańczące bańki – bajki   

lecą, pędzą aż pod chmury.  

Kto zobaczy taka bańkę,  

już nie może być ponury,  

bo do wszystkich smutnych dzieci  

kolorowa bańka leci.  

Ja z tych baniek ci ukręcę  

skrzydlatą i śmieszną tęcze. 

Po wierszu chwilkę rozmawiamy i robimy bańki. Puszczamy je, łapiemy, bawimy się z dzieckiem. 

Można zrobić konkurs na największą bańkę. Założenie jest takie aby spędzić ten czas na wspólnej 

zabawie, bliskości wsparciu. 

4. „Jak bawili się rodzice?” – dzieci pytają się rodziców, jak się kiedyś bawili? Z kim? Jakie zabawy 

najbardziej lubili? Być może rodzic i dziecko lubią podobne zabawy lub zupełnie coś innego. 

Wspólnie z dzieckiem można wybrać 1 ulubioną rodzica, w wolnym czasie pobawić się w nią z 

dzieckiem. 



5.  „Jak bawię się ja?” – dziecko rysuje jedną swoją ulubioną zabawę. A odważni rodzice rysują 

swoją ulubioną zabawę z dzieciństwa.  Po skończeniu prac, pokazujemy je sobie, opowiadamy, 

wspominamy. Może prace mają cos wspólnego?  Próbujemy nadać im nazwy w zależności od 

tego, co prezentują (np. sportowcy, przyrodnicy, miłośnicy kotów, rowerzyści, lego fani itp.) 

6. Wymyślamy wspólną zabawę dzieci i rodziców, którą można by co jakiś czas włączyć w plan 

dnia rodziny (np. kalambury, chowanego, puszczanie baniek, gra w klasy, gra w wojnę itp. – 

kwestia wspólnych upodobań). 

Podsumowanie – pytamy dziecka: „Z czym kończysz? Czego się dowiedziałeś, nauczyłeś? Jak się 

czujesz? W jakim nastroju kończysz zajęcia?” Zajęcia zakończyć warto wspólnym filmem, 

zabawą, gotowaniem. 

 

 

 


